
 ESR  تحليل سرعة الترسيب فى الدم 
 

  ESR = Erythrocyte Sedimentation Rate  ححهيم سزعت انخزسيب

هى ححهيم يسخخذو نقياص سزعت حزسيب كزاث انذو انحًزاء خالل ساعت واحذة عُذ وظع كًيت يٍ 

ل ساعت ، و انذو في أَبىبت خاصت ، حيذ يخى قياص انًسافت بانًههيًيخز انخي حخحزكها كزاث انذو خال

 mm / hr   نذنك فانىحذة انًسخخذيت في انقياص هي

في انخشخيص انًبذئي و اكخشاف انًزض عُذ وجىدِ ، و نكُها (  ESR)  حسخعًم قيًت ححهيم انـ

نيسج أداة حشخيصيت و إًَا أداة نًخابعت عالس بعط انحاالث انًزظيت و أيعاً حذل عهً وجىد 

  ًا يخىجب إجزاء ححانيم أخزي يصاحبت نخحذيذ انخشخيص انذقيقبعط األيزاض دوٌ حأكيذها ، و إَ

 

 انُسب انطبيعيت نسزعت انخزسيب فً انذو

 سُت ( : 05نهبانغيٍ ) انسٍ أقم يٍ 

 50  إنً  5  فً انذكىر :  -

 05  إنً  5  َاد :فً اإل  -

 سُت ( : 05نهبانغيٍ ) انسٍ أكبز يٍ 

 05  إنً  5  فً انذكىر :  -



 05  إنً  5  فً اإلَاد :  -

 0  إنً  5  فً حذيزً انىالدة :

 50  إنً  5  فً األغفال حخً سٍ انبهىغ :

 أشهز انحاالث انخً حشيذ فيها سزعت انخزسيب عٍ انًعذل انطبيعي ؟

نهخأكذ يٍ أٌ انًزيط يعاَي يٍ   ASO ححهيمفي هذِ انحانت يخى عًم   يشييت :انحًً انزوياح  (5)

 انحًً انزوياحيشييت

نهكشف عٍ األجساو   Rheumatoid Factor و يخىجب فً هذِ انحانت عًم ححهيم  انزوياحىيذ : ( 0)

 انًعادة

 أرُاء انحًم ) و هى ارحفاع فسيىنىجً غبيعً (  (0)

 ( فقز انذوانحادة )  األَيًيايزض   (4)

 ( انسم)  انذرٌيزض   (0)

 في بعط أيزاض انكهً و بعط األيزاض انًخعهقت بانغذة انذرقيت  (6)

 في حانت اسدياد َسبت انفيبزيُىجيٍ في انذو  (7)

 قم فيها سزعت انخزسيب عٍ انًعذل انطبيعي ؟أشهز انحاالث انخً ح

 في حانت يزض فشم ععهت انقهب  (5)

 اَخفاض َسبت انبزوحيٍ في انذو َخيجت خهم في انكبذ أو انكهيت  (0)

 اسدياد عذد كزاث انذو انحًزاء ( 0)

 أَيًيا انخاليا انًُجهيتيزض   (4)

 فً حانت اَخفاض َسبت انفيبزيُىجيٍ فً انذو  (0)
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